dijous, 12 d'abril de 2007

12 d'abril de 2007
La Universitat de Lleida i l'IEI organitzen una jornada de debat sobre la Llei de la
memòria històrica
El departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida,
conjuntament amb el departament de Ciències Jurídiques,
Econòmiques i Socials de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI)
i la Societat Catalana de Victimologia, organitzen per al
proper 2 de maig la Jornada "Justícia i memòria: el debat
sobre la llei de la memòria històrica". Aquesta jornada, que
se celebrarà a l'Aula Magna de l'IEI, s'emmarca en el debat actual sobre la Llei de memòria històrica i aborda
qüestions com la justícia transicional i la justícia reparadora, la problemàtica de la revisió dels processos penals de
la dictadura en què va fer-se efectiva la repressió política, les emocions i els drets de les víctimes o les iniciatives
relacionades amb l'anomenat "memorial democràtic", impulsat pel govern de la Generalitat de Catalunya. En
aquest sentit, cal recordar que un grup d'historiadors de la Universitat de Lleida, encapçalats per Conxita Mir,
participen activament en el desplegament del Pla Pilot del memorial, mercès a les investigacions que estan duent a
terme. El passat 22 de març el conseller Joan Saura va presentar al Saló Víctor Siurana de la UdL la primera fase
d'aquest pla pilot.
Pel que fa a la jornada del dia 2 de maig, juristes, historiadors, sociòlegs, i actors en el procés d'elaboració
legislativa s'aplegaran en diverses taules rodones per analitzar i debatre sobre justícia i memòria, a la llum del
projecte de llei pel qual es reconeixen i s'amplien drets i mesures a favors dels què van patir persecució o violència
durant la Guerra Civil i la dictadura. Segons els organitzadors, la jornada també vol incloure una mirada a les
experiències de processos de transició en altres països, ja sigui pel que fa a les aportacions a les comissions de la
veritat
i
reconciliació,
com
a
les
lleis
d'amnistia,
entre
d'altres.

MÉS INFORMACIÓ
PROGRAMA del debat sobre la Llei de memòria històrica "Justícia i Memòria" [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/Novetats/2007/justicia_memoria/ ]

Departament de Dret Públic de la UdL [ http://web.udl.es/dept/dpub ]
C/ Jaume II, 73 - 25001 Lleida
Telèfon 973 703 208
secretaria@dpub.udl.cat [ mailto:%20secretaria@dpub.udl.cat ]
Servei de Difusió Interior de l’IEI [ http://www.fpiei.cat ]
Plaça Catedral, s/n - 25002 Lleida
Telèfon 973 271 500

Fax 973 274 538
difuint@diputaciolleida.cat [ mailto:%20difuint@diputaciolleida.cat ]
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